
Targi 
pracy i informacji
„Niemiecki, 
austriacki i szwajcarski 
rynek pracy 
otwarty dla wszystkich”

12 
kwietnia 
2011

 w godz. 12.00-18.00
Rynek we Wrocławiu 
– Plac Gołębi

TWOJA PRACA W EUROPIE



W programie:

Stoiska informacyjne

l �doradcy Eures z Austrii , Niemiec , Szwajcarii, 
l �doradcy Eures z partnerstwa transgranicznego 

z Eures  T Bodensee
l �przedstawiciele izb gospodarczo-handlowych, �

izb turystycznych z Austrii i Niemiec
l �przedstawicielstwa handlowe przy ambasadach 

Austrii i Niemiec w Polsce
l �przedstawiciele zakładów ubezpieczeń społecznych

Na stoiskach dowiesz się o warunkach życia i pracy, 
o zasadach zatrudnienia, o przepisach prawnych dot. 
zatrudnienia w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

Rozmowy rekrutacyjne

z pracodawcami z: Austrii, Niemiec, Szwajcarii. 
Oferty dostępne na stronie www.eures.dwup.pl 
m.in. z branży  turystycznej, hotelarskiej, medycznej, 
gastronomicznej i budowlanej i w zawodach: 
operator maszyn CNC, ślusarz, spawacz, mechanik 
samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, 
elektronik, elektromechanik, inżynier maszyn 
budowlanych, rymarz, drwal, malarz, lakiernik, 
agent ubezpieczeniowy, pracownik restauracji, 
opiekun osób starszych, pielęgniarz/pielęgniarka, 
lekarz, asystent lekarza.

Możesz złożyć swoje dokumenty 
aplikacyjne na wolne stanowiska pracy

 



Program Prezentacji 

12.15-13.00� �warunki życia i pracy w Niemczech 
– potencjał niemieckiego rynku pracy 

13.15-14.00� �warunki życia i pracy w Austrii 
– potencjał austriackiego rynku pracy 

14.15-15.00� �warunki życia i pracy w Szwajcarii 
– potencjał szwajcarskiego rynku pracy

15.15-16.00� �warunki życia i pracy w Niemczech 
– potencjał niemieckiego rynku pracy 

16.15-17.00� �warunki życia i pracy w Austrii 
– potencjał austriackiego rynku pracy 

17.15-18.00� �warunki życia i pracy w Szwajcarii 
– potencjał szwajcarskiego rynku pracy 

Jeśli planujesz karierę zawodową lub edukacyjną 
w krajach niemieckojęzycznych, masz 
pytania związane ze swobodą podejmowania 
zatrudnienia,  zabezpieczeniem społecznym, 
potencjałem rynków pracy – zapraszamy!!!
 

Patronat objęli:

Christophe Ceski – Austriacki Konsul Generalny
Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Poseł na Sejm RP
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Rafał Jurkowlaniec �– Marszałek Województwa Dolnośląskiego



Jeśli chcesz dowiedzieć się:

l �co oznacza otwarty rynek pracy dla obywateli 
polskich w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

l �jak zdobyć pracę za granicą
l �co to jest sieć EURES
l �jak przygotować się do wyjazdu za granicę
l �na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy 

o pracę za granicą
l �czy przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych 

po wykonaniu pracy w krajach UE/EOG
l �czy czas przepracowany za granicą będzie �

liczyć się do Twojej emerytury
l �czy pracując za granicą jesteś ubezpieczony
l �o  warunkach życia i pracy w Niemczech, �

Austrii i Szwajcarii
l �jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą 

w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
l �jak zaplanować swoją karierę zawodową 

Zapewniamy tłumaczenia podczas wszystkich 
prezentacji oraz polskojęzyczną obsługę stoisk

Więcej informacji dostępnych u:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
w Wałbrzychu 
ul. Ogrodowa 5B
Alicja Przepiórska – alicja.przepiorska@dwup.pl
Judyta Ragiel – judyta.ragiel@dwup.pl
Dagmara Wilczyńska – dagmara.wilczynska@dwup.pl

Publikacja wydana 
przy wsparciu Unii Europejskiej


